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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 21.03.2016 cu ocazia Şedinţei Extraordinară a Consililului Local
Becicherecu Mic.
Şedinţa este deschisă la ora 17:45.
Din totalul de 11 consilieri locali sunt prezenţi 9. Domnul consilier Gîţan Sorin
absentează nemotivat. Domnişoara consilier Lazarov Lavinia Olivia şi domnul consilier
Magopăţ Doru au anunţat că vor ajunge cu întârziere. Domnul secretar informează că
doamna consilier Ezaru Anca Stela nu a primit materialul deoarece nu a fost găsită la
adresa de domiciliu.
Domnul preşedinte de şedinţă Prohap Dumitru prezintă Ordinea de Zi care
cuprinde următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de
salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale
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la nivelul judeţuluiTimiş, care va deservi unităţile administrativ
teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş - membre ale ADID
Timiş, a studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii prin
concesiune, a regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului
împreună cu indicatorii de performanţă, şi a documentaţiei de atribuire
pentru delegarea gestiunii prin concesionare;
2. Diverse;
Domnul preşedinte propune suplimetarea Ordinii de Zi cu un proiect de hotărâre
privind prima înscriere în Cartea Funciară a suprafeţei de teren de 1315 mp identificată
conform documentaţiei cadastrale întocmită de SC Pilot Cad SRL.
Ordinea de Zi, completată, este supusă la vot şi aprobată cu 7 voturi pentru, din
7 voturi valabil exprimate.
Domnul preşedinte întreabă dacă există obiecţii la Procesul Verbal al şedinţei
ordinare din 14.03.2016. Domnul consilier Muşat Gheorghe arată că la semnăturile
procesului verbal domnul secretar ar trebui să specifice calitatea de secretar ca să nu
fie confuzii. Domnul secretar arată că este irrelevant dacă este specificată calitatea
deoarece procesul verbal trebuie semnat obligatoriu de preşedinte şi secretar chiar
dacă nu este trecută titulatura acestora.
Domnul preşedinte supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare
din 29.02.2016. Procesul verbal este aprobat cu 7 voturi pentru, din 7 voturi valabil
exprimate.
Domnul consilier Magopăţ Doru ajunge la şedinţă.
Se trece la punctul nr.1 de pe Ordinea de Zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare
pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul
judeţuluiTimiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de
operare a judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş, a studiului de oportunitate
pentru delegarea gestiunii prin concesiune, a regulamentului de organizare şi
funcţionare a serviciului împreună cu indicatorii de performanţă, şi a
documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesionare
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Domnul preşedinte dă citire proiectului privind aprobarea înfiinţării Serviciului
public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la
nivelul judeţuluiTimiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de
operare a judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş, a studiului de oportunitate pentru
delegarea gestiunii prin concesiune, a regulamentului de organizare şi funcţionare a
serviciului împreună cu indicatorii de performanţă, şi a documentaţiei de atribuire pentru
delegarea gestiunii prin concesionare
Discuţii: Domnul primar arată că în urma hotărârii din data de 14.03.2016
reprezentanţii ADID Timiş au pus la dispoziţia consiliului local documentaţia necesară
delegării serviciului şi urmează să demareze procedura licitaţiei pentru a desemna
operatorul serviciului, urmând ca până la sfârşitul anului să fie semnat contractul de
delegare a gestiunii, în situaţia în care nu vor exista contestaţii la procedura de atribuire.
Domnul consilier Glujdea Sandu Sorinel întreabă care va fi tariful de colectare şi
ce se va întâmpla cu ADI Eco7 Satchinez.
Domnul primar arată că tariful se va licita de la 4 lei şi va fi selectat preţul cel mai
mic, iar în ceea ce priveşte ADI Eco7 Satchinez acesta arată că vom rămâne în
continuare asociaţi deoarece se pot colecta în continuare deşeurile selective, însă
potrivit situaţilor financiare şi a raportului de audit operatorul funcţionează în pierdere şi
nu crede că este fezabil să continuăm serviciul.
Proiectul prezentat este supus la vot şi adoptat cu 8 voturi pentru, din 8 voturi
valabil exprimate.
În continuare domnul preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind prima
înscriere în Cartea Funciară a suprafeţei de teren de 1315 mp identificată conform
documentaţiei cadastrale întocmită de SC Pilot Cad SRL
Discuţii: Domnul preşedinte arată că este vorba despre proiectul care nu a trecut
în şedinţa trecută deoarece nu exista majoritatea necesară adoptării acestuia.
Domnul primar prezintă pe scurt discuţiile din şedinţa trecută pentru consilierii
care nu au putut participa la dezbaterile consiliului local din data de 14.03.2016
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Proiectul prezentat este supus la vot şi adotat cu 8 voturi pentru, din 8 voturi
valabil exprimate.
Se trece la punctul nr.2 de pe Ordinea de Zi
2. Diverse
Domnul viceprimar arată că este sunat constant de domnul Bârgăoanu cu privire la
restanţa acumulată timp de 2 ani la consumul de apă şi doreşte o soluţie din partea
Consiliului Local. De asemenea acesta arată că taxa a fost majorată şi domnul
Bârgăoanu nu ştie cum se va face calculul pentru consumul efectuat când taxa era 2
lei/mc.
Domnul secretar întreabă dacă a fost depusă o solicitare scrisă în acest sens.
Domnul viceprimar arată că nu a fost depusă nici o solicitare.
Domnul primar arată că în fiecare lună soţii Bârgăoanu primesc ziarul local şi există
acel cupon de autocitire pe care îl pot completa. Domnul viceprimar arată că aceştia
sunt în vârstă şi nu pot face autocitirea.
Domnul primar arată că pot solicita ajutorul personalului de la primărie pentru
autocitire sau ajutorul copiilor şi nepoţilor.
Domnul viceprimar doreşte să primească un răspuns pe care să îl acorde domnului
Bârgăoanu.
Consiliul Local – veţi plăti taxa de consum apă conform Hotărârii Consiliului Local
Domnul consilier Muşat Gheorghe arată că miercuri 23.03.2016 comisia de
repartizare se va deplasa pe teren să verifice îndeplinirea condiţiilor prevăzute de L
15/2003.
Domnul preşedinte declară închisă sesiunea de lucru a Consiliului Local la ora
18:20.
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